
       

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๒ /๒๕๖๓ 

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ณ  ห้องคณะผู้บรหิาร เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 

........................................ 

****************************************** 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายชัยสวาท  ค าภูษา ประธานสภาฯ ชัยสวาท  ค าภูษา 

๒. นายอ าพร  พันธ์กกค้อ รองประธานสภาฯ อ าพร  พันธ์กกค้อ 

๓. นายรักชาติ  ศรีโทมี สมาชิกสภาฯ รักชาต ิ ศรีโทมี 

๔. นายทองสุข  วุฒสิาร สมาชิกสภาฯ ทองสุข  วุฒสิาร 

๕. นายกามิน  แสงเพชร สมาชิกสภาฯ กามิน  แสงเพชร 

๖. นายผิงตา  ก้องเวหา สมาชิกสภาฯ ผิงตา  ก้องเวหา 

๗. นายไพรัตน์  ไพศาล สมาชิกสภาฯ ไพรัตน์  ไพศาล 

๘. นายบรรจง  ภูน  าต้น สมาชิกสภาฯ บรรจง  ภูน  าต้น 

๙. นายวิเชียร  ยศทะแสน สมาชิกสภาฯ วิเชียร  ยศทะแสน 

๑๐. นายบุญถัน  กุลกั ง สมาชิกสภาฯ บุญถัน  กุลกั ง 

๑๑. นายประดิษฐ์   พรหมมินทร ์ สมาชิกสภาฯ ประดิษฐ์   พรหมมินทร ์

 

ผู้ไม่มาประชุม 

- นายจิรวัฒน์  ศรีสุข   (ลาไปพบแพทย)์  

 

 

      

  

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



      -๒- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายอ าพร   สมทิพย์ นายกเทศมนตรี อ าพร  สมทิพย์ 

๒ นายประกอบ วุฒสิาร รองนายกเทศมนตรี ประกอบ วุฒสิาร 

๓ นายอ๊อด        พูนเทกอง รองนายกเทศมนตรี อ๊อด      พูนเทกอง 

๔ นายช านาญ แสงงามซึ ง เลขานุการนายกเทศมนตรี ช านาญ แสงงามซึ ง 

๕ นายเปล ือง         โสภาค า ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี เปล ือง    โสภาค า 

๖ นายสัมฤทธิ์     ทาแก้ว ปลัดเทศบาล สัมฤทธิ์  ทาแก้ว 

๗ นายสานิตย์     ทองศรี ผู้อ านวยการกองช่าง สานิตย์  ทองศรี 

๘ นายศักด์ิทิชัย    ค าเครอื นิติกร ศักด์ิทิชัย  ค าเครอื 

๙ นายไพรัตน์      จุลรัตน์พันธ์ นักวิเคราะห์ฯ ไพรัตน์    จุลรัตน์พันธ์ 

๑๐ นางสาวเยาวภา  พันกกค้อ นักพัฒนาชุมชน เยาวภา  พันกกค้อ 

๑๑ นางส ารวย     เจริญสุขา นักวิชการศึกษา ส ารวย  เจริญสุข  

๑๒ นางสาวบุญช่วย  วุฒสิาร ครูผู้ดูแลเด็ก บุญช่วย  วุฒสิาร 

๑๓ นางลัดดา   กุลพรหม ครูผู้ดูแลเด็ก ลัดดา  กุลพรหม 

๑๔ นางสาวนศิาชล  สสีา ครูผู้ดูแลเด็ก นิศาชล  สสีา 

๑๕ นายอุดมโชค   แสงเพชร ลูกจ้างประจ า อุดมโชค   แสงเพชร 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

นายชัยสวาท  ค าภูษา   วันนี ท่านจริวัฒน์  ศรีสุข ได้ย่ืนใบลา เพ่ือไปพบแพทย ์จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 



 

      -๓- 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ สมัยสามัญ สมัย

ที่ ๑ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓   เมื่อวันที่  ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

นายชัยสวาท  ค าภูษาขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั งที่แลว้ว่า  มี 

ประธานสภาฯ  ข้อความตอนใด  ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเตมิอีกหรือไม ่  อย่างไร                                         

ที่ประชุม มีมติ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓ ด้วยมติ ๑๐ เสียงงดออกเสียง ๑ เสียง  

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องกระทู้ถาม 

-ไมม่ี- 

ระเบียบวำระที่ ๔เร่ืองที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี- 
ระเบียบวำระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอใหม่ 
๕.๑  การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการซ่อมแซมส านักงาน  

นายชัยสวาท  ค าภูษา  ส าหรับระเบียบวาระที่๕ .๑ เร่ืองการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณเพ่ือตั งจ่ายเป็น 

ประธานสภาเทศบาลฯ รายการใหม่ เชิญท่านปลัดเทศบาลชี แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม  

นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว    ส าหรับระเบียบวาระการประชุมนี  เน่ืองจากฝ้าเพดาน และหลังคา อาคารส านักงาน 

เลขานุการสภาฯ เทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ ได้เกิดช ารุด ทั งหลังคา และฝ้าเพดาน  และปรากฏว่า มี

นกพิราบ เข้ามาท ารัง และถ่ายมูลออกมา สะสมที่ฝา้เพดาน สง่กล่ินเหม็น และอาจ

ก่อให้เกิด อันตรายต่อสุขภาพของพนักงานเทศบาล และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

ได้ จนกระทั่งตอนนี   พนักงานเทศบาล งานส านักปลัด ต้องยา้ย สถานที่ท างาน ไปยัง

ห้องประชุมเทศบาลแทน ดังนั นจึงมคีวามจ าเปน็ต้อง เปลี่ยนแปลง ฝ้าเพดาน และ

หลังคาเพดานที่ช ารุดบางส่วน  ซึ่งรวมไปถึงระบบไฟฟ้า ดว้ย เพราะการซอ่ม เพดาน 

ต้องมีระบบไฟฟ้า เข้ามาเกี่ยวข้อง ส าหรับรายละเอียด เป็นไปตาม เอกสารประมาณ

การ ที่ทางกองช่างไดแ้จกให้กับสมาชกิสภาฯทุกท่าน เพ่ือพิจารณา  

นายบรรจง  ภูน  าต้น หาก มีความเสียหายเกิดขึ น และอาจเกิดผลกระทบดา้นสุขภาพกับประชาชนผู้มาติดต่อ 

สมาชิกสภาเทศบาล ราชการ ก็มีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซม 

นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว   การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ือตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  เทศบัญญัติ 

ปลัดเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

  

 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 



    -๔- 

แหล่งที่มาของงบประมาณ  

 แผนงาน งบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง  หมวดรายจ่าย งบกลาง  ประเภทรายจ่าย 

ส ารองจ่าย รายการเพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นที่ต้องจ่าย เพ่ือการ

ปฏิบัตงิานของเทศบาล งบประมาณ อนุมัติ ๗๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ก่อนโอน 

๑๐๔,๓๐๐ บาท   โอนลด ๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ หลังโอน ๓๔,๓๐๐ บาท 

(เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน้า  ๖๖/๖๖) 

 

 แผนงานงานบรหิารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนนิงานหมวดค่าใช้สอย รายจ่าย

เพ่ือให้ไดม้าซึ่งบรกิาร ค่าใช้จา่ยในการติดตั งโทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณ ต่างๆ  

งบประมาณ อนุมัติ ๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ก่อนโอน ๖๐,๐๐๐ บาท  โอนลด 

๖๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณ หลังโอน ๐ บาท  

 (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน้า  ๗/๖๖) 

แผนงานงานบรหิารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนนิงาน หมวดค่าใช้สอย  รายจ่าย

เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสง่เสริม

สนับสนุนการจัดตั งศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนระดับต าบลหนองหญา้ไซ  

งบประมาณ อนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ก่อนโอน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  โอนลด 

๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ คงเหลอื หลังโอน ๘๐,๐๐๐ บาท 

 (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน้า ๑๐ /๖๖) 

 โอนเพิ่ม  ตั งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า

บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  โครงการซ่อมแซมอาคารส านักงาน   

งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

นายชัยสวาท  ค าภูษา ผมจะขอมติที่ประชุม ในการให้ความเห็นชอบ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพ่ือตั งจ่าย 

ประธานสภาฯ เป็นรายการใหม่  รายละเอียดตามที่ ท่านปลัดไดชี้ แจงตอ่ที่ประชุม  ให้ยกมอืขึ น 

ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสยีง งดออกเสียง ๑ เสยีง  

 

 

 

 

 

 

 
 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 



 
 
      -๕-       
ระเบียบวำระที่๖  เร่ืองอื่นๆ(ถ้ำมี)  
    -ไม่มี- 
 
นายชัยสวาท  ค าภูษา กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ ที่ได้มาร่วมประชุม 

ประธานสภาฯ อย่างพร้อมเพรียง และกล่าวปิดประชุม 

  -ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐น.- 

         ( ลงช่ือ) สัมฤทธิ์  ทาแก้ว  ผู้จด / บันทึกรายงานการประชุม 

( นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว) 

 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ   

       

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้   

                   เมื่อวันที ่ ๑๒ กุมภาพันธ ์   ๒๕๖๓  เห็นว่าถูกต้องแลว้ 

  

 

                      ผู้จด/บันทึก                        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ  

  นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว       

 (ลงช่ือ)         ประธานกรรมการ 

                                                      (นายทองสุข  วุฒสิาร)      

(ลงช่ือ)          กรรมการ 

   (นายบรรจง  ภูน  าต้น) 

 

          (ลงช่ือ)            กรรมการ 

   

   (นายจิรวัฒน์  ศรีสุข) 

( ลงช่ือ )       

  ( นายชัยสวาท  ค าภูษา ) 

            ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



 

 

 


